
 
 

 

 

 

 

 

 

CPA 

Comissão Própria de Avaliação 

 

Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro/2021  



 
Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015 

2 

                                                 

1. Sumário 

2. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3 

2.1. QUADRO-RESUMO ............................................................................................................ 3 

3. DADOS INSTITUCIONAIS ............................................................................................. 4 

3.1. IDENTIFICAÇÃO ................................................................................................................ 4 

3.2. BREVE HISTÓRICO ............................................................................................................ 4 

3.3. INSERÇÃO REGIONAL ....................................................................................................... 5 

3.4. MISSÃO.............................................................................................................................. 7 

3.5. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 7 

3.5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .............................................................................................. 8 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES ...................................................................... 9 

5. METODOLOGIA ............................................................................................................ 12 

6. DESENVOLVIMENTO .................................................................................................. 13 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 42 

7.1. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES .................................................................... 43 

7.2. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE ....................................................................................... 43 

ANEXO – Instrumento de Pesquisa ......................................................................................... 44 

 

  



 
Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015 

3 

                                                 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA 

2. INTRODUÇÃO 

2.1. Quadro-Resumo 

Entidade Mantenedora: INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE PÓS-

GRADUAÇÃO LTDA – ODONTOPÓS 

Instituição Mantida (IES): Faculdade Menino Deus – FAMED 

Nome do curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

Modalidade Graduação (Tecnológico) 

Regime de Matrícula Semestral 

Turno Noturno 

Número de Vagas  100 vagas totais anuais 

Período de integralização 06 semestres (mínimo) 

10 semestres (máximo) 

Carga Horária 2940 horas 

Título Conferido Tecnólogo em Gestão Hospitalar 

Modalidade de Oferta Presencial 

Bases Legais Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

(CNCST) 

Decreto 5.773/06 

Portaria 1.024/06 

Parecer CNE/CES Nº 436/2001 

Parecer CNE/CES Nº 239/2008 

Resolução CNE/CP n 3/2002 

Credenciamento da Instituição Portaria MEC nº 162 

Data do Documento: 03/março/2015 

Data de Publicação: 04/março/2015 

Autorização do Curso Portaria MEC nº 241 

Data do Documento: 05/março/2015 

Data de Publicação: 06/março/2015 

Diretor Geral Dr Felipe Boabaid de Barros 

Diretor Acadêmico e 

Coordenador do Curso 

Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio  

Membros CPA Ma. Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante do 

corpo técnico 

Fernando Israel de Lima – representante discente 

Ma. Luciana Franco Barbosa – representante docente 

Rodrigo Moreira Cunha – representante da sociedade civil 



 
Portaria de Credenciamento MEC nº 162, de 03/03/2015 

4 

                                                 

3. DADOS INSTITUCIONAIS 

3.1. Identificação 

Mantenedora:   INSTITUTO ODONTOLÓGICO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LTDA 

ODONTOPÓS 

Instituição Mantida (IES):  Faculdade Menino Deus – FAMED 

Nome do curso:   Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

Localização:   Av. Getúlio Vargas, 1618 - Menino Deus 

CEP: 90150-000 - Porto Alegre - RS 

 

3.2. Breve Histórico 

A partir de um grupo de estudos constituído por cirurgiões-dentistas, foi fundado na 

cidade de Porto Alegre - RS o Instituto Odontológico de Pós-Graduação Ltda. – ODONTOPÓS, 

com a finalidade de realizar estudos em Odontologia, oferta de cursos na área da saúde, 

promoção de pesquisas e realização de eventos científicos, fomentar o ensino, a iniciação 

científica e a prestação de serviços comunitários. 

Uma vez consolidado, o ODONTOPÓS passou a ministrar cursos de aperfeiçoamento 

em diversas disciplinas das áreas de Odontologia e Saúde, de forma geral. Devido a excelência 

do seu corpo docente e instalações físicas, o instituto passou a receber alunos oriundos dos mais 

diversos estados brasileiros. 

Até então, o ODONTOPÓS ministrava somente cursos de atualização e extensão em 

diversas especialidades odontológicas, prestando atendimento assistencial em seus diversos 

cursos. A partir de 2006, em parceria com a Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP, 

o ODONTOPÓS passou a sediar os cursos de especialização ministrados pela instituição.  

Procurando estabelecer bases de pesquisa de interface com a graduação, o conselho 

diretor da instituição decidiu fundar e credenciar a FACULDADE MENINO DEUS – FAMED 

para a oferta de cursos superiores na área da Saúde, iniciando com o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, com um projeto pedagógico voltado para as necessidades 

contemporâneas dessas áreas do conhecimento. 
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3.3. Inserção Regional 

A inserção social da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED está caracterizada por 

políticas, diretrizes, metas e ações destinadas a beneficiar pessoas ou grupo de pessoas que 

diferem substancialmente dos demais com relação a um ou mais parâmetros relevantes, nas 

comunidades acadêmicas com as quais se relaciona, ou mesmo na comunidade social. Essas 

políticas devem ser desenvolvidas na perspectiva do processo de aprendizagem, com dois 

objetivos principais: 

a) Estimular, apoiar e/ou promover a inserção social; 

b) Educar para o exercício pleno da cidadania e de profissões. 

Os cursos de capacitação profissional da FACULDADE MENINO DEUS – FAMED, 

ofertados através do ODONTOPÓS, todos na área de Odontologia, em suas atividades práticas, 

prestam importante serviço assistencial atendendo à população mais carente do entorno, além 

de grande número de pacientes encaminhados pela rede hospitalar da região metropolitana de 

Porto Alegre. 

A FACULDADE MENINO DEUS – FAMED se insere na realidade do bairro Menino 

Deus, em Porto Alegre. O Menino Deus é um bairro da cidade de Porto Alegre, situado na 

região centro-sul da capital do estado do Rio Grande do Sul. Foi criado pela Lei 2022 de 7 de 

dezembro de 1959, com limites alterados pela Lei 4685 de 21 de dezembro de 1979. 

O Menino Deus é considerado o mais antigo arraial de Porto Alegre, pois foi o primeiro 

território a ter sido reconhecido enquanto agrupamento semi-independente do Centro Histórico, 

com os quais mantinha relações comerciais e administrativas. Muitas de suas terras pertenceram 

a Sebastião Francisco Chaves, dono da Estância São José. A denominação originou-se da 

devoção ao Menino Deus, trazida a Porto Alegre pelos colonos açorianos. Na ano de 1853, foi 

inaugurada a Capela do Menino Deus, cujas festas natalinas atraíam os moradores do centro da 

cidade e de outros bairros em formação. As casas erguidas ao redor da Capela e a abertura de 

novas ruas impulsionaram o desenvolvimento da região. Contudo, tal igreja, originalmente 

de estilo gótico, foi demolida na década de 1970 para dar lugar à atual igreja, de arquitetura 

moderna. 

Na década de 1860, uma linha de transporte público chamada de maxambomba entrou 

no Menino Deus, mas devido à sua ineficiência — transitava sobre trilhos de madeira —, 

acabou cedendo lugar para linhas de bonde puxadas por burros, em 1873. À época, as casas do 

bairro pertenciam às camadas de maior poder aquisitivo da cidade, cujas festas paroquiais e 

atividades tornaram o tráfego do Menino Deus movimentado. Os moradores costumavam 

frequentar o Hipódromo Rio Grandense (1888), exposições de agropecuária e o Estádio dos 
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Eucaliptos (1931). Além disso, o Grêmio Náutico Gaúcho constitui um tradicional clube do 

bairro. 

A ligação do Menino Deus com a Cidade Baixa e o Centro dava-se através da atual 

Avenida Getúlio Vargas, que tinha seu início na ponte sobre o Arroio Dilúvio, erguida em 1850. 

Com o prolongamento da Avenida Borges de Medeiros, a partir da década de 1950, e após 

o aterro da Praia de Belas, o acesso ao bairro foi ampliado, facilitando sua expansão 

e urbanização. Residencial desde sua origem, o Menino Deus é considerado um bairro de classe 

média alta, que dispõe de proximidade com centros comerciais e de lazer. 

A cidade de Porto Alegre possui atualmente uma população jovem estimada em 

1.467.816 (dados do IBGE para 2013).  

A capital gaúcha ostenta mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das 

melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Foi 

destacada em anos recentes também pela ONU como a Metrópole nº1 em qualidade de vida do 

Brasil por três vezes; e por ter o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - de 0,865, 

índice considerado elevado e o nono melhor IDH do país entre as metrópoles nacionais. Dados 

do IBGE a apontam como uma das capitais brasileiras com as menores taxas de desemprego e 

figura na lista da Pricewaterhouse Coopers entre as cem cidades mais ricas do mundo.  

Se considerarmos a Região Metropolitana de Porto Alegre, também conhecida como 

Grande Porto Alegre, que reúne 32 municípios do Estado do Rio Grande do Sul sua população 

chega a quase 4 milhões de habitantes, sendo a quarta mais populosa do Brasil – superada 

apenas pelas regiões metropolitantas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também 

possui o quarto maior PIB do Brasil, e atualmente é a 82ª maior aglomeração urbana do mundo. 

Em 2005 a cidade contava com um total de 519 estabelecimentos de saúde, 133 deles 

públicos e 105 municipais. Desses 40 ofereciam internação total e 188 estavam ligados ao SUS. 

Vários hospitais da cidade já foram premiados em nível nacional nos últimos anos. Em 2001 

recebeu o Prêmio Qualidade Hospitalar outorgado pelo SUS o Hospital Independência, e em 

2002, o Hospital de Clinicas de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da PUC-RS, o Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul e a Policlínica Santa Casa.  

Segundo dados do Sistema e-Mec no Estado do Rio Grande do Sul existem 12 IES 

(Istituições de Ensino Superior) que ofertam o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar, entretanto, na cidade de Porto Alegre existe apenas três cursos autorizados. 

Considerando a população existente na cidade de Porto Alegre e região Metropolitana de 

Porto Alegre, a grande quantidade de estabelecimentos de saúde, a importância do Gestor 

Hospitalar para o gerenciamento de estabelecimentos de saúde e a oferta de poucos Cursos 
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Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar por IES na cidade de Porto Alegre consideramos 

oportuno e importante a oferta do Curso Superior de Gestão Hospitalar da Faculdade Menino 

Deus – FAMED para atender ao mercado de trabalho na área de saúde. 

 

3.4. Missão 

A Faculdade Menino Deus - FAMED tem por missão 

 

ser um agente propulsor da educação através da oferta de ensino superior em níveis de 

graduação e pós-graduação, colaborando com a formação integral do ser humano como 

profissional competente, cidadão ético, proativo e empreendedor, comprometido com a 

melhoria da qualidade de vida individual e coletiva da população, incentivando a pesquisa e a 

iniciação científica. 

 

3.5. Objetivos 

A FAMED é uma organização que tem por finalidade o desenvolvimento de um trabalho 

educacional de formação superior (graduação e pós-graduação) nas áreas da saúde e da gestão. 

Para cumprir com a sua finalidade, deve: 

 

• capacitar profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, em cursos de 

graduação e pós-graduação;  

• incentivar a pesquisa e a iniciação científica no âmbito dos cursos de graduação e 

pós-graduação; 

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, simultaneamente, 

prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação 

de reciprocidade;  

• promover a valorização dos direitos humanos, do meio ambiente e da 

responsabilidade social; e 

• promover atividades e projetos de extensão universitária como método de interação 

social, levando os conceitos e aprendizados à comunidade não universitária, 

democratizando os conhecimentos adquiridos. 

Para consecução de seus objetivos, a FAMED credencia-se para promover e ministrar 

cursos de graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento e atualização, e cursos e 

programas de educação continuada de interesse geral, em períodos regulares e durante os 

recessos escolares, modulares ou de caráter intensivo, bem como cursos de especialização no 
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termo da legislação do Sistema Federal de Ensino Superior, concedendo ao seu egresso 

certificado de especialização de validade acadêmica e profissional, reconhecida em âmbito 

nacional. 

 

3.5.1. Objetivos Estratégicos 

Para o cumprimento do que se estabelece como missão e compromisso, a Faculdade 

Menino Deus - FAMED define os seguintes objetivos estratégicos: 

Área Técnico-Pedagógica 

• estabelecer parâmetros de qualidade de ensino e de aprendizagem que sejam 

permanentemente reavaliados, visando um processo de melhoria contínua da ação 

pedagógica institucional; 

• incentivar entre alunos e professores a iniciação científica e a pesquisa como 

mecanismos de construção e apropriação do conhecimento; 

• reavaliar permanentemente os currículos implantados na FAMED, e implementar 

mecanismos de realinhamento curricular decorrente das potencialidades e 

fragilidades institucionais, bem como das oportunidades e ameaças detectadas no 

universo organizacional da instituição; 

• estabelecer junto à comunidade interação institucional que possibilite ações de 

enriquecimento curricular e desenvolvimento institucional; e 

• desenvolver e implantar instrumentos de acompanhamento e mensuração 

quantitativa e qualitativa do desempenho acadêmico, visando a uma constante e 

permanente evolução dos parâmetros indicadores do desempenho dos estudantes, 

dos docentes, do processo ensino-aprendizagem e das condições institucionais de 

oferta educacional. 

Área de Gestão Acadêmica 

• assegurar o funcionamento dos sistemas de gestão de informações visando o 

acompanhamento e avaliação dos processos, bem como o acompanhamento das 

ações de rotina de forma a garantir o pleno sucesso do empreendimento; 

• elaborar e implementar o plano de capacitação e de incentivos à docência e ao 

gerenciamento acadêmico e empresarial, valorizando a competência, a gestão 

acadêmica e os processos administrativos e de planejamento; 

• assegurar ações que transformem o processo de avaliação institucional em 

ferramenta para a formulação de estratégias acadêmicas e administrativas;  
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• executar, acompanhando o crescimento das demandas institucionais e de acordo 

com as disponibilidades financeiras da mantenedora, o planejamento físico da 

unidade acadêmica, bem como implementar a estrutura organizacional prevista para 

a FAMED.  

Área de Extensão e Relações com a Comunidade 

• incentivar a participação de estudantes e professores em programas de extensão, 

ação comunitária e cidadania; 

• incentivar a participação da comunidade externa nos processos de avaliação 

institucional da FAMED; 

• promover em parceria com entidades patronais, sindicais e governamentais, sistema 

de captação de ofertas de vagas e encaminhamento ao emprego, visando não só a 

colocação de alunos, mas também alimentando os programas de treinamento e 

requalificação profissional que venham a ser executados pela FAMED; e 

• elaborar e implementar mecanismos permanentes de acompanhamento de egressos. 

 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES 

 

Os cursos a serem ofertados pela FAMED terão conexão direta com as características 

da região metropolitano da capital gaúcha, de modo a contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região e do país, mediante a capacitação qualitativa de recursos humanos 

para atuarem na área da saúde. 

A FAMED concentra esforços para o exercício de responsabilidade social, sempre 

orientando seus professores, alunos, funcionários e corpo administrativo a agirem em 

consonância e articulados com outras entidades societárias, isto é, cuidando para gerar trabalho 

participativo que, ao invés de simples somatório, se mostre como produto de vontades e forças 

voltadas para a obra do bem-comum numa grande rede de relações com que todos deverão estar 

comprometidos. 

Dessa forma, a FAMED não deseja e nem poderá ser um órgão isolado do seu entorno. 

As razões para isso são várias. Vale destacar, entre elas, as seguintes: 

 a necessidade, sempre presente, de se conhecer e de se atualizar com respeito às 

mudanças socioculturais que acontecem na Região, no País e no Mundo; 

 a impossibilidade de realizar ensino de especialização e extensão, de qualidade, sem 

acompanhar as motivações, preferências e exigências expressas, explícita ou 
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implicitamente, pelas comunidades a que se pretende servir; 

 a importância  de órgãos públicos como entidades capazes de dialogar com a 

FAMED sobre o presente e futuro das profissão e das especializações de destino dos 

discentes; 

 a influência que tais empresas privadas e órgãos públicos podem exercer enquanto 

instituições empregadoras;  

 o interesse da FAMED em ser um órgão plenamente inserido no aqui, no agora e, 

também, no futuro de sua realidade; 

 o interesse e as vantagens, proveitos e benefícios da FAMED responder. 

adequadamente, a sua circunstância. 

 

Em plena observação da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional da Educação Superior – SINAES, e visando assegurar o processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho de 

seus estudantes, a Faculdade Menino Deus - FAMED constituiu uma CPA – Comissão Própria 

de Avaliação, para avaliar as dimensões institucionais instituídas na lei. 

São objetivos da avaliação: 

a) Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na Faculdade Menino 

Deus - FAMED; 

b) Implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

c) Planejar e redirecionar as ações da Faculdade Menino Deus - FAMED a partir 

da avaliação institucional; 

d) Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 

e) Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e 

autonomia; 

f) Consolidar o compromisso social da Faculdade Menino Deus - FAMED; 

g) Consolidar o compromisso científico-cultural da Faculdade Menino Deus - 

FAMED. 

A Faculdade Menino Deus - FAMED está ciente de que a proposta de avaliação do 

SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES (interna e externa), a avaliação dos cursos 

e avaliação do desempenho de seus estudantes (ENADE). 
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A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorre pela 

contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo, respeitando-

se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas ações estratégicas desenvolvidas 

a partir do processo avaliativo. 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma Comissão (CPA) 

devidamente designada para planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a 

comunidade pelo processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade 

acadêmica; com o apoio da alta gestão da Faculdade Menino Deus - FAMED e com a 

disponibilização de informações e dados confiáveis.  

A avaliação abre espaço para sugestões e avaliações espontâneas em todos os 

instrumentos de avaliação interna da Faculdade Menino Deus - FAMED 

O grupo designado pelo órgão diretivo da Faculdade Menino Deus - FAMED, é 

composto por representantes da IES, por alunos e professores. 

Compõe a CPA 2021 conforme portaria 01/2021 

Beatriz Barreto Machado Athanasio – representante do corpo técnico 

Luciana Franco Barbosa - representante docente 

Rodrigo Moreira Cunha – representante da sociedade civil 

Fernando Israel de Souza – representante discente 
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5. METODOLOGIA 

 A avaliação institucional proposta no ano de 2021 na primeira fase da Avaliação), 

prevista para o período de 07 a 11 de junho do presente ano, conforme calendário acadêmico, 

teve sua data de aplicação realocada para a semana de rematrícula, entre os dias 03 e 06 de 

agosto de 2021. A alteração foi de cunho estratégico para possibilitar maior número de 

respondentes da ferramenta avaliativa, de forma presencial. Posterior, no segundo semestre 

adota, em caráter de excepcionalidade em virtude da Pandemia de Covid-19 um instrumento 

(questionário) em formato online via google forms.  Em ambos os momentos foi abordado: 

curso, docentes e disciplinas, coordenador do curso, atendimento ao aluno, formato das aulas 

ERE – ensino remoto emergencial, comunicação e imagem e os docentes individualmente bem 

como traduz a estrutura física.  

 Conta, também com um espaço para os alunos registrarem seus comentários, sugestões 

ou necessidades. O instrumento, em anexo, prevê uma escala que vai do MS (muito satisfeito) 

ao MI (muito insatisfeito), buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de toda 

comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e é realizada a cada semestre, conforme 

calendário acadêmico. 

 Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência 

dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para os 

problemas apresentados. A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, 

técnicas e métodos de forma flexível para, diante de situações concretas, assumir novos 

contornos, adotar decisões e técnicas mais oportunas e diretamente vinculadas às situações em 

pauta. O instrumento foi aplicado, online, no período de 

 03/ago/21 a 06/08/21 

 08/nov/21 a 12/nov/21 
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6. DESENVOLVIMENTO 

 

 Os alunos, ao responder as questões da ferramenta de avaliação, apresentaram 

suas escolhas pela escala avaliativa que compreende seis alternativas, conforme segue a 

representação abaixo: 

 MS - Muito Satisfeita;  

 S – Satisfeita; 

 R – Regular; 

 I – Insatisfeita; 

 MI - Muito Insatisfeita; 

 SR - Sem Resposta. 

 

2021 – Primeiro Semestre 

No Gráfico 1, estão representadas as perguntas que possibilitaram verificar a percepção 

dos alunos quanto ao Planejamemnto e a Avaliação Institucional que a FAMED vem 

desenvolvendo e se prontificando de desenvolver. Nas respostas, pode-se verificar que a maior 

parte dos alunos, 100%  apresenta respostas concentradas em MS e S sobre a classificação dos 

processos internos e externos. Diante da pergunta referente a qualidade da avaliação da CPA, 

observa-se 90% concentrado entre Muito Satisfeito (MS) e Satisfeito (S), apresentando 10% 

das resposta em Regular (R); e quanto a exposição do funcionamento dos setores da FAMED, 

temos a concentração de 70% das respostas em MS e S, no entanto 30% estão concentradas em 

R e Sem Resposta (SR).   
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Gráfico 1 – Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 2 apresenta a pergunta referente a Dimensão 1 do Eixo 2, cuja intensão foi 

identificar se os alunos conhecem a Missão da FAMED, consequentemente, o propósito da 

existência da Instituição. Ao verificar, as respostas concentram-se 90% entre MS e S; e 10% 

referenciou compreensão regular (R) sobre a missão da Instituição. 

Gráfico 2 – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1 – Missão da Faculdade 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 
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Na continuidade do instrumento, o Gráfico 2 apresenta as perguntas relacionadas a 

percepção dos alunos sobre as ações de responsabilidade social a que se propõe. A concentração 

das respostas sobre as melhorias promovidas sobre o bem estar da comunicade acadêmica é de 

80% entre MS e S; havendo 10% das respostas como regular, e 10% sem resposta. Quanto a 

oferta de palestras e a relação destas com o crescimento profissional do aluno, 90% das 

respostas compreendem MS e S, havendo 10% referenciado ser regular (R). 

Gráfico 2 – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 3, apresenta as respostas sobre a pergunta que identifica a percepção dos 

alunos vinculadas e Dimensão 2, a das políticas para ensino, pesquisa e extensão, relacionado 

ao eixo 3, que direciona a cusca da compreensão dos alunos sobre as políticas acadêmicas 

desenvolvidas pela FAMED.   

Quanto a pergunta, verificou-se a concentração das respostas em MS e S, soendo-se 

100% dos respondentes. Isso representa que todos os alunos compreendem a relação das 

disciplinas curriculares com as exigências do mercado de trabalho, diante de suas necessidades 

como alunos em formação profissional. 
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Gráfico 3 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2 – Políticas para ensino, pesquisa e extensão 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 4, ainda contemplando o eixo 3; contempla as respostas dos alunos sobre a 

percepção destes quanto a dimensão 4, ouu seja, sobre a comunicação da Instituição com a 

sociedade. Diante das respostas, percebe-se que 80% dos alunos referiram que as estratégias de 

comunicação utilizadas pela Instituição estão entre MS e S, sendo que 20% dos alunos referiram 

uma percepção regular. Sobre os recursos utilizados pela FAMED, 70% das respostas 

compreendem MS e S, sendo maior o percentual correspondente a precepção sobre satisfatório; 

e 30% dos respondentes especificaram que a utilização dos recursos é regular. 

 

Gráfico 4 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 
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Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 Dentro do eixo 3, a dimensão 9, sobre as políticas de atendimento ao discente, 

compreende perguntas direcionadas à assuntos específicos como: as políticas; o curso; docentes 

e disciplinas; coordenador de curso; e atendimento ao aluno. Conforme segue nos gráficos a 

seguir.  

O Gráfico 5 apresenta as respostas dos alunos quanto e percepção dos mesmo sobre as 

políticas adotadas pela Instituição no atendimento aos alunos. Sobre a opinião dos alunos sobre 

o processo de ensino-aprendizagem, a concentração as respostas é de 90% entre MS e S, e 10% 

percepe como regular. A avaliação dos alunos sobre a utilização das tecnologias concentra as 

respostas em MS e S, 70% destas, e 30% como regular. E quanto a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, as respostas concentram-se em MS e S, somendo 100% 

das respostas, sendo que 70% dos respondentes acusaram estár muito satisfeitos.      

 

Gráfico 5 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Discente *Políticas* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 6 apresenta as respostas dos alunos sobre o curso que estão cursando. Diante 

da questão vinculada as expectativas dos alunos sobre o curso, 50% repondeu estar muito 

satisfeito, e 50% satisfeito. Sobre a percepção dos alunos sobre o currículo do curso, 50% 

respondeu estar muito satisfeito e 50%, satisfeito. E quanto a aplicabilidade dos conhecimento 

adquiridos, a percepção dos alunos contempla 50% em muito satosfeito e 50% satisfeito.  
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De forma geral, as respostas às quetões sobre o curso representa 100% de satisfação dos 

alunos. 

 

Gráfico 6 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Discente *Curso* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

O Gráfico 7 compreende sete itens referentes a avaliação dos docentes nas disciplinas 

apresentadas no curso. Quanto ao cumprimento dos conteúdos propostos pelos docentes, os 

alunos apresentaram respostas concentradas, 20% como muito satisfeitos e 80% como 

satisfeitos.  

Sobre o domínio dos conteúdos abordados pelos discentes, 20% estão muito satisfeitos 

e 80%, responderam estar satisfeitos. 

No quesito metodologia de ensino; as respostas dos alunos concentraram-se em: 60% 

muito satisfeitos, 30% satisfeitos e 10%, regular. Referente a postura ética dos discentes as 

respostas concentram-se em 70% muito satisfeitos, 20% satisfeitos e 10%, regular. Sobre a 

pontualidade/assiduidade. 60% dos alunos referiram estar muito satosfeitos, 20% estão 

satisfeitos e 20%, regular. Quando ao relacionamento com a turma, as respostas concentram-se 

em: 60% muito satisfeitos, 20% satisfeitos e 20%, regular. E ao final, referente a apresentação 

do plano de ensino, os alunos referiram: 60% muito satisfeitos, 30% satisfeitos e 10%, regular.    
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Gráfico 7 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Discente *Docentes e Disciplinas* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

O Gráfico 8 apresenta as respostas dos alunos sobre a percepção dos mesmos sobre o 

coordenador de curso. O primeiro aspecto avaliado representa as respostas sobre o atendimento 

e relacionamento com os estudantes. Dinate desta questão, as respostas concenttram 70% como 

muito satisfeitos, 20% satisfeitos e 10%, regular. Sobre as orientações pedagógicas realizadas 

pela coordenação de curso, tem-se: 70% dos alunos muito satisfeitos, 20% satisfeitos e 10%, 

regular. E quanto a agilidade e efetividade de respostas e solicitações à coordenação, as repostas 

são: 70% muito satosfeitos, 10% satisfeitos e 20%, regular. 
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Gráfico 8 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Discente *Coordenador de Curso* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 9 representa as respostas apresentadas pelos alunos sobre como identificam 

o atendimento que receberam na Instituição pelas áreas administrativas. Diante do processo de 

matrículas, as respostas dos alunos concentram-se em: 60% muito satisfeitos e 40% satisfeitos; 

sobre a cominicação com a Direção da Faculdade, as respostas compreemdem 60% como muito 

satosfeitos e 40% como satisfeitos; sobre a cordialidade da secretaria acadêmica, 60% muito 

satisfeitos, 30% satisfeitos e 10% sem resposta; e sobre a cordialidade do 

administrativo/financeiro as respostas concentram-se em: 60% muito satisfeito, 30% satisfeito 

e 10% sem resposta. 
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Gráfico 9 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de Atendimento ao Discente *Atendimento ao Aluno* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 
 

O Gráfico 10 compreende as respostas dos alunos sobre a dimensão 5 (políticas de 

pessoal) vinculadas ao eixo 4, das políticas de gestão da Instituição. Quanto a identificação da 

percepção dos alunos sobre a quantidade de profissionais disponibilizados pela Instituição para 

o atendimento aos acadêmicos, observa-se os seguintes percentuais: 50% estão muito 

satisfeitos, e 50% estão satisfeitos. Sobre a percepção quanto ao atendimento das demandas dos 

aulos pelos funcionários; 60% responderam estar muito satisfeitos e 40%, satisfeitos. 

Gráfico 10 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 
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O Gráfico 11, compreende as perguntas referentes a dimensão 6, sobre a organização e 

gestão da Instituição, vinculadas ao eixo 4, das políticas de gestão. Diante da pergunta sobre os 

processos internos da área acadêmica da Insituição, as respostas concentraram 40% em muito 

satisfeito e 60%, satisfeito. E sobre a percepção dos alunos quanto aos processos internos da 

Gestão da Instituição, a proporção está representada em 50% muito satisfeito e 50%, satisfeito. 

 

Gráfico 11 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

No Gráfico 12 identifica-se as respostas dos alunos sobre a dimensão 10, 

sustentabilidade financeira; compreendida no eixo 4, sobre as políticas de gestão. A questão 

buscou identificar a percepção dos alunos sobre as melhorias físicas, quanto a aplicação dos 

recursos financeiros da Insituição. Diante das respostas tem-se: 60% das respostas referente a 

muito satisfeito, 20% satisfeitos e 20% não apresentou resposta. 
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Gráfico 12 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

Para a avaliação da dimensão 7, contida no eixo 5, foram estabelecidas subdivisões que 

focaram em varificações específicas quanto: a biblioteca; os espaços físicos; e comunicação e 

imagem. 

O Gráfico 13 expoe as respostas obtidas no instrumento vinculadas a verificação da 

percepção dos alunos quanto a biblioteca, contemplada na dimensão 7, eixo 5.  Ao verificar 

sobre a atualização do acervo, tem-se: 40% das respostas concentradas em muito satosfeito, 

30% em satisfeito e 30% em sem resposta. Sobre o atendimento da biblioteca, 45% estão muito 

satisfeitos, 20% satisfeitos e 35% não apresentaram resposta. E quanto ao serviço de resenvas 

e renovações, as respostas concentram-se em 40% muito satisfeito, 20% satisfeito, 10% regular 

e 30% sem resposta. 
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Gráfico 13 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Biblioteca* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

 O Gráfico 14 representa a percepção dos alunos quanto aos espacos físicos da Instituição 

relacionadas a dimensão 7 do eixo 5. Diante da verificação da pescepção dos alunos quanto aos 

recursos de informática, 30% refere muito satisfeito, 40% satisfeito, 10% apresenta resposta 

regular e 20% não apresentou resposta. Quanto a acessibilidade de PCDs, identifica-se as 

respostas: 25% muito satisfeito, 25% satisfeito, 10% muito insatisfeito e 30% não apresentou 

resposta.  

 No quesito segurança, as respostas apresentadas foram: 40% muito satisfeitos, 40% 

satisfeitos, 10% regular e 10% sem resposta. E por último, 60% de muita satisfação, 30% de 

satisfação sobre a limpeza, a concervação conforto e a climatização do ambiente acadêmico.  
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Gráfico 14 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Espaços Físicos* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

O Gráfico 15 contempla e verificação da percepção dos alunos quanto a comunicação e 

a imagem da Instituição, incorporadas a dimensão 7 do eixo 5. No que se refere a comunicação 

interna e externa de documentos pertinentes e de conhecimento necessários a comunidade 

acadêmica, temos as seguntes respostas: 50% muito satisfeitos, 30% satisfeito, 20% referem ser 

regular e 10% não apresentaram resposta. Sobre a imagem externa que o curso possui, as 

respostas foram concentradas em: 60% muito satisfeito, 10% satisfeito, 10% regula, 10% 

insatisfeito e 10% sem resposta. E diante da imagem externa dos cursos de pós-graduação da 

Instituição, identificou-se que: 60% muito satisfeito, 20% satisfeito, 10% regular e 10% sem 

resposta. 
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Gráfico 15 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Comunicação e Imagem* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/1. 

 

2021 – Segundo Semestre 

No Gráfico 16, estão representadas as perguntas que possibilitaram verificar a 

percepção dos alunos quanto ao Planejamemnto e a Avaliação Institucional que a FAMED vem 

desenvolvendo e se prontificando de desenvolver. Nas respostas, pode-se verificar que a maior 

parte dos alunos, 75%  apresenta respostas concentradas em Muito Satisfeito (MS) e Satisfeito 

(S) sobre a classificação dos processos internos e externos, concentrando 25% das respostas 

como Regular (R). Diante da pergunta referente a qualidade da avaliação da CPA, observa-se 

87,5% concentrado entre MS e S, apresentando 12,5% das resposta em R; e quanto a exposição 

do funcionamento dos setores da FAMED, temos a concentração de 75% das respostas em MS 

e S, no entanto 25% estão concentradas em R. 

Em comparação com as resposta obtidas no primeiro semestre, podemos identificar uma 

alteração na concentração das respostas, havendo a redução do percentual para 75% entre MS 

e S, e apresentando 25% das respostas em R, o que propicia a necessidade de desenvolver 

atividades com a comunidade acadêmica objetivando o retorno dos 100% de satistação. 
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 Gráfico 16 – Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 17 apresenta a pergunta referente a Dimensão 1 do Eixo 2, cuja intensão foi 

identificar se os alunos conhecem a Missão da FAMED, consequentemente, o propósito da 

existência da Instituição. Ao verificar, as respostas concentram-se 75% entre MS e S; e 25% 

referenciou compreensão R sobre a missão da Instituição. 

Ao comparar as respostas dos semestres, idendifica-se um decréscimo sobre os 

respondentes quanto a identificação da missão da faculdade no segundo semestre; no qual os 

respondentes apresentaram menor concentração das respostas entre MS e S. O que salienta a 

necessidade de uma ação informativa a comunidade acadêmica da Instituição. 
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Gráfico 17 – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1 –Missão da Faculdade 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

Na continuidade do instrumento, o Gráfico 18 apresenta as perguntas relacionadas a 

percepção dos alunos sobre as ações de responsabilidade social a que se propõe. A concentração 

das respostas sobre as melhorias promovidas sobre o bem estar da comunicade acadêmica é de 

75% entre MS e S; havendo 25% das respostas como regular. Quanto a oferta de palestras e a 

relação destas com o crescimento profissional do aluno, 62,5% das respostas compreendem MS 

e S, havendo 25% referenciado ser R e 12,5% das respostas compreendem Sem Resposta (SR). 

No comparativo das respostas apresentadas no primeirro semestre, pode-se verificar a 

redistribuição das respostas de forma mais distribuida, o que estabelece a reflexão e 

reorganização das atividades desenvolvidas ao contemplamento das responsabilidades sociais 

a que a FAMED se propõe. 
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Gráfico 18 – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 19, apresenta as respostas sobre a pergunta que identifica a percepção dos 

alunos vinculadas a Dimensão 2, a das políticas para ensino, pesquisa e extensão, relacionado 

ao eixo 3, que direciona a busca da compreensão dos alunos sobre as políticas acadêmicas 

desenvolvidas pela FAMED.   

Quanto a pergunta, verificou-se a concentração das respostas em MS e S, soendo-se 

75% dos respondentes, e 25% das respostas como regular. Isso representa que a maioria dos 

alunos compreende a relação das disciplinas curriculares com as exigências do mercado de 

trabalho, diante de suas necessidades como alunos em formação profissional.  

Ao comparar com as respostas obtidas no primeiro semestre, identifica-se uma redução 

no percentual de satisfação, incentivando a busca e o aprimoramento da Instituição diante da 

relação das disciplinas curriculares com as exigências do mercado de trabalho. 
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Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Resposabilidade Social

5- Como você avalia as melhorias promovidas pela instituição buscando o bem estar dos seus docentes,
discentes e colaboradores?

6- Como você avalia as palestras e painéis ofertados pela instituição em relação ao seu crescimento
profissional?
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Gráfico 19 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2 – Políticas para ensino, pesquisa e extensão 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 20, ainda contemplando o eixo 3; apresenta as respostas dos alunos sobre a 

percepção destes quanto a dimensão 4, ou seja, sobre a comunicação da Instituição com a 

sociedade. Diante das respostas, percebe-se que 87,5% dos alunos referiram que as estratégias 

de comunicação utilizadas pela Instituição estão entre MS e S, sendo que 12,5% dos alunos 

referiram uma percepção regular. Sobre os recursos utilizados pela FAMED, 75% das respostas 

compreendem MS e S, sendo maior o percentual correspondente a precepção sobre satisfatório; 

e 25% dos respondentes especificaram que a utilização dos recursos é regular. 

Comparando as respostas do primeiro com o segundo semestre, não foram 

indentificadas alterações nos percentuais significativas para a reformulação das estratégias de 

comunicação que a FAMED vem realizando. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para ensino, pesquisa e extensão

8- Como você avalia o currículo do curso em relação ao atendimento das às demandas sociais e às
necessidades individuais de seus alunos?
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Gráfico 20 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

Dentro do eixo 3, a dimensão 9, sobre as políticas de atendimento ao discente, 

compreende perguntas direcionadas à assuntos específicos como: as políticas; o curso; docentes 

e disciplinas; coordenador de curso; e atendimento ao aluno. Conforme segue nos gráficos a 

seguir.  

O Gráfico 21 apresenta as respostas dos alunos quanto e percepção dos mesmo sobre as 

políticas adotadas pela Instituição no atendimento aos alunos. Sobre a opinião dos alunos sobre 

o processo de ensino-aprendizagem, a concentração as respostas é de 87,5% entre MS e S, e 

12,5% percepe como regular. A avaliação dos alunos sobre a utilização das tecnologias 

concentra as respostas em MS e S, 75% destas, e 25% como regular. E quanto a aplicabilidade 

dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, as respostas concentram-se em MS e S, somando 

62,5% das respostas, 25% das respostas R e 12,5% SR. 

Comparando com as respostas obtidas no primeiro semestre, pode-se verificar a 

alteração no nível de satisfação quanto a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. A 

reflexão quanto a alteração da sftisfação sob este quesito é relevante para a busca das 

atualizações necessárias. 
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

9- Como você avalia as estratégias de comunicação da Faculdade?

10- Em relação aos recursos utilizados pela Faculdade para comunicar atividades e eventos?
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Gráfico 21 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente *Pólíticas* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 22 apresenta as respostas dos alunos sobre o curso. Diante da questão 

vinculada as expectativas dos alunos sobre o curso, 75% reponderam estar MS e S, e 25% R. 

Sobre a percepção dos alunos sobre o currículo do curso, 87,5% respondeu estar MS e S e 

12,5%, R. E quanto a aplicabilidade dos conhecimento adquiridos, a percepção dos alunos 

contempla 62,5% em MS e S e 25% R e 12,5% SR.  

Comparando as respostas obtidas no primeiro semestre, a representação quanto as 

expectativas e ao currículo não evidenciou-se alterações nos percentuais significativos, já no 

quesito da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, houve uma redução sobre o nível de 

satisfação, ampliando respostas sobre a classificação regular e à sem resposta. Isso estimula o 

desenvolvimento de atividades com a comunidade acadêmica sobre a relação dos conteudos 

das disciplinas e o exercício da profissão com as bases curriculares.  
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 9: Políticas de atenção ao discente *Políticas*

11- Qual a sua avaliação a respeito das ações que a Faculdade proporcionou no sentido do processo de
ensino-aprendizagem?
12- Como vocês avalia as tecnologias utilizadas neste processo?

13- Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria e prática)?
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Gráfico 22 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente *Curso* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 23 compreende sete itens referentes a avaliação dos docentes nas disciplinas 

apresentadas no curso. Quanto ao cumprimento dos conteúdos propostos pelos docentes, os 

alunos apresentaram respostas concentradas, 75% como MS e S e 25% como R.  

Sobre o domínio dos conteúdos abordados pelos discentes, 62,5% estão MS e S e 37,5%, 

responderam ser R. 

No quesito metodologia de ensino, postura ética e pontualidade e assiduidade; as 

respostas dos alunos concentraram-se em: 87,5% MS e S, e 12,5%, regular. Quando ao 

relacionamento com a turma, as respostas concentram-se em: 75% entre MS e S, 12,5% R e 

12,5%, Insatisfeito (I). E ao final, referente a apresentação do plano de ensino, os alunos 

referiram: 75% entre MS e S, e 25%, regular. 

Comparando os dados do segundo com a primeiro semestre, vê-se o dado relevante 

quanto a insatisfação identificada sob o relacionamento com a turma. Situação que foi 

acompanhada durante todo o desenvolvimento de 2021, através de ações conjuntas para o 

suporte necessário às situações adversas referentes à turma em específico.  
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 9: Políticas de atendimento ao discente 

*Curso*

14- Adequação do curso em relação às suas expectativas?

15- Organização do currículo?

16- Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria e prática)?
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Gráfico 23 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente *Doscentes e Disciplinas* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 24 apresenta as respostas dos alunos sobre a percepção dos mesmos sobre o 

coordenador de curso. O primeiro aspecto avaliado representa as respostas sobre o atendimento 

e relacionamento com os estudantes. Diante desta questão, as respostas concentram 75% como 

MS e S, 25% como R. Sobre as orientações pedagógicas realizadas pela coordenação de curso, 

tem-se: 87,5% dos alunos MS e S, 12,5%, regular. E quanto a agilidade e efetividade de 

respostas e solicitações à coordenação, as repostas são: 87,5% MS e S, 12,5%, regular. 

Observando e comparando os dados dos semestres, não foi identificado alterações 

significativas. 
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Gráfico 24 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente *Coordenação de Curso* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 25 representa as respostas apresentadas pelos alunos sobre como identificam 

o atendimento que receberam na Instituição pelas áreas administrativas. Diante do processo de 

matrículas; sobre a comunicação com a Direção da Faculdade; sobre a cordialidade da secretaria 

acadêmica; e sobre a cordialidade do administrativo/financeiro as respostas concentram-se em: 

87,5% em MS e S e 12,5% em R. 

Comparativamente ao primeiro semestre, não houve alteração percentual significativa 

que exija intervenções mais acirradas. 
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24- Atendimento e relacionamento com os estudantes?

25- Orientações em questões pedagógicas?

26- Agilidade e efetividade nas respostas e solicitações?
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Gráfico 25 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao discente *Atendimento ao Aluno* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 26 compreende as respostas dos alunos sobre a dimensão 5 (políticas de 

pessoal) vinculadas ao eixo 4, das políticas de gestão da Instituição. Quanto a identificação da 

percepção dos alunos sobre a quantidade de profissionais disponibilizados pela Instituição para 

o atendimento aos acadêmicos, observa-se os seguintes percentuais: 87,5% estão MS e S, e 

12,5% acham R. Sobre a percepção quanto ao atendimento das demandas dos aulos pelos 

funcionários; 75% responderam estar MS e S e 25%, R. 

O comparativo dos semestres não representa alterações significativas que necessitem de 

intervenções, mas sim o acompanhamento da manutenção e orientações quanto aos processos 

de qualidade da Instituição. 
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*Atendimento ao Aluno*

27- Processo de matrícula e rematrícula? 28- Comunicação com a Direção da Faculdade?

29- Secretaria Acadêmica (cordialidade e agilidade)? 30- Administrativo/Financeiro (cordialidade e agilidade)?
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Gráfico 26 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 5 – Políticas de pessoal 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 27, compreende as perguntas referentes a dimensão 6, sobre a organização e 

gestão da Instituição, vinculadas ao eixo 4, das políticas de gestão. Diante da pergunta sobre os 

processos internos da área acadêmica da Insituição, e sobre a percepção dos alunos quanto aos 

processos internos da Gestão da Instituição, a proporção está representada em 87,5% entre MS 

e S e 12,5%, em R. 

O comparativo dos semestres não representa alterações significativas que necessitem de 

intervenções, mas sim o acompanhamento da manutenção e orientações quanto aos processos 

de qualidade da Instituição vinculados a sua organização e gestão, perceptíveis à comunidade 

acadêmica.  
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de pessoal

31- Qual a sua percepção em relação ao número de funcionários técnico-administrativos em cada setor da
instituição é suficiente para responder aos objetivos e funções da instituição?

32- Qual sua avaliação sobre se os funcionários são solícitos o responder a uma demanda do aluno?
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Gráfico 27 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

No Gráfico 28 identifica-se as respostas dos alunos sobre a dimensão 10, 

sustentabilidade financeira; compreendida no eixo 4, sobre as políticas de gestão. A questão 

buscou identificar a percepção dos alunos sobre as melhorias físicas, quanto a aplicação dos 

recursos financeiros da Insituição. Diante das respostas tem-se: 75% das respostas referente a 

MS e S, 25%, R.  

 Ao comparar os semestres, não há alterações significativas que necessitem de 

intervenções, mas sim o acompanhamento da manutenção bem como a divulgação mais 

intensificadamente sobre as melhorias implementadas na Instituição. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

33- Como você avalia os processos internos em relação à área Acadêmica da Instituição?

34- Como você avalia os processos internos em relação à área Acadêmica da Instituição?
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Gráfico 28 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

Para a avaliação da dimensão 7, contida no eixo 5, foram estabelecidas subdivisões que 

focaram em varificações específicas quanto: a biblioteca; os espaços físicos; e comunicação e 

imagem. 

O Gráfico 29 expoe as respostas obtidas no instrumento vinculadas a verificação da 

percepção dos alunos quanto a biblioteca, contemplada na dimensão 7, eixo 5.  Ao verificar 

sobre a atualização do acervo, tem-se: 75% das respostas concentradas em MS e S, 25% em R. 

Sobre o atendimento da biblioteca, 87,5% estão MS e S, 12,5% em R. E quanto ao serviço de 

resenvas e renovações, as respostas concentram-se em 75% entre MS e S, 25% em R. 

O comparativo dos semestres, apresenta maior agrupamento de respostas entre MS e S, 

e ao que anteriormente identificava-se a alternativa, SR, no segundo semestre verifica-se que 

os respondentes apropriaram-se do conhecimento sobre a biblioteca, estabelecendo suas 

respostas em classificações distribuidas entre MS, S e R. 
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35- Qual a sua percepção sobre a eficiência da aplicação dos recursos financeiros da
Instituição?
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Gráfico 29 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Biblioteca* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 30 representa a percepção dos alunos quanto aos espacos físicos da Instituição 

relacionadas a dimensão 7 do eixo 5. Diante da verificação da pescepção dos alunos quanto aos 

recursos de informática, 75% refere MS e S, 12,5% apresenta resposta R e 12,5% não 

apresentou resposta. Quanto a acessibilidade de PCDs, identifica-se as respostas: 75% MS e S, 

25%, R.  

 No quesito segurança, as respostas apresentadas foram: 75% MS e S, e 25% R. E por 

último, 75% MS e S sobre a limpeza, a concervação conforto e a climatização do ambiente 

acadêmico, 12,5% responderam de forma R e 12,5% apresentaram a alternativa SR. 

 A comparação dos semestres, porporciona identificarar presenta maior agrupamento de 

respostas entre MS e S. Anteriormente identificava-se a alternativa, SR; e ainda há a 

representação desta alternativa devido as contigências do estado pandêmico que ainda 

perdurava em 2021. Ao que verifica-se ainda não há perceoção sobre os indicadores dos 

recursos de informática e sobre a limpeza dos espaços físicos da Instituição. 
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36- Atualização do acervo disponível? 37- Atendimento?

38- Serviços de reservas e renovações?
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Gráfico 30 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Espaços Físicos* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

O Gráfico 31 contempla e verificação da percepção dos alunos quanto a comunicação e 

a imagem da Instituição, incorporadas a dimensão 7 do eixo 5. No que se refere a comunicação 

interna e externa de documentos pertinentes e de conhecimento necessários a comunidade 

acadêmica, temos as seguntes respostas: 75% MS e S, 12,5% referem ser regular e 12,5% não 

apresentaram resposta. Sobre a imagem externa que o curso possui, e diante da imagem externa 

dos cursos de pós-graduação da Instituição, as respostas foram concentradas em: 75% MS e S, 

e 25% R, respectivamente. 

No primeiro semestre de 2021 os respondentes da pesquisa apresentaram mais respostas 

classificadas em SR. No segundo semestre, a redução quando a esta percepção da Instituição 

foi identificada, o que proporcionou respostas mais concentradas nas percepções de satisfação 

e muita satisfação.  
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39- Recursos de informática (laboratórios, software, conexão wi-fi e acesso a informação)?

40- Acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD)?

41- Segurança?

42- Ambiente escolar (conforto, limpeza, conservação, climatização e sinalização interna)?
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Gráfico 31 – Eixo 5 – Infraestrutura 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física *Comunicação e Imagem* 

 
Fonte: dados do instrumento de avaliação 2021/2. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente relatório de 2021 é perceptível o empenho e o envolvimentos dos 

setores da Instituição para a potencialização da melhoria da qualidade de ensino da FAMED. 

Com base ao que se propõe a Instituição, fundamentado em seu PDI, sua missão e visão; e 

considerando a análise da avaliação institucional promovida em 2021, observa-se um cenário 

positivo na Faculdade Menino Deus.  

O nível de satisfação dos alunos se apresenta alto pelos respondentes, destacando-se o 

alto percentual de participação, 100% dos alunos. Os gráficos apresentam retorno satisfatório 

dos alunos, onde percebe-se que o curso corresponde às expectativas e contribui para o 

crescimento acadêmico e profissional dos alunos. Também se percebe que os professores visam 

cumprir o que a Instituição preconiza para o desenvolvimento técnico e profissional de seus 

acadêmicos, referente ao currículo do curso.  

Como responsáveis pelo desenvolvimento de seus alunos, e em conformidade com as 

premissas de fundamentação do ensino aprendizagem da FAMED, nota-se na avaliação dos 

alunos e nas respostas coletadas vinculadas aos Eixos 3 e 5, que a instituição oferta recursos e 

estrutura em conformidade com as expectativas e necessidades dos alunos, que os professores 

encontram um ambiente de trabalho bom e com estrutura e qualidade.  
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44- Imagem externa do curso de graduação?

45- Imagem externa dos cursos de pós-graduação?
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A coordenação do curso é bem atuante e aberta ao diálogo, atendendo de forma 

satisfatória o corpo docente; as instalações físicas são consideradas adequadas pelos alunos e o 

ambiente físico oferece boas condições para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Através dos resultados identificados nos instrumentos avaliativos, a CPA entende a 

importância de propostas a serem revisadas e (re)planejadas para possibilitar benefícios aos 

acadêmicos, colaboradores e professores.   

As análises da CPA contribuem para o (re)direcionamento e aprimoramento das 

atividades de ensino aprendizagem da Instituição. 

 Assim é possível desenvolver planejamento das melhorias que se façam necessárias 

para o cumprimento do papel assumido pela Instituição e aos que a CPA deve cumprir frente a 

Instituição, seguindo as normas e diretrizes preconizadas pelo MEC. 

 

7.1. Análise dos dados e das informações  

 

Considerando os dados e informações coletadas nos instrumentos de avaliação e tendo 

em vista os desafios enfrentados para o processo de implementação e melhoria contínua do 

curso, os resultados obtidos durante o início de funcionamento da FAMED são bastante 

positivos. Observa um panorama favorável da situação da Faculdade, naturalmente indicando 

a necessidade de melhorias constantes. O conhecimento das manifestações apresentadas 

reforça, em especial, a necessidade de melhorar as estratégias de fortalecimento da 

Interdisciplinaridade, do acesso a biblioteca, entre outros. 

 

7.2. Ações com base na análise  

 

 Acessibilidade: deve-se realizar uma campanha de informação aos alunos dos 

recursos de acessibilidade, para que os mesmos tomem ciência. 

 Biblioteca: sugere-se uma maior utilização da biblioteca em sala de aula pelos 

docentes, de modo que o acesso possa ser mais amplo pelos alunos. 

 Docentes: realizar reunião pedagógica para alinhar com os docentes os aspectos 

com avaliação negativa. 

 Comunicação e Imagem: reforçar a mídia através do site e das redes sociais da 

IES, de modo a melhorar a imagem da Instituição perante os alunos e divulgar a 

Instituição para a comunidade 
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ANEXO – Instrumento de Pesquisa 

 

1- Qual classificação você conceitua a Faculdade em relação aos seus processos, internos e externos 

– planos pedagógicos e divulgação das ações? 

2- Como você considera a implantação e a qualidade de mecanismos de auto avaliação, como a CPA - 

Comissão Permanente de Avaliação? 

3- Como você analisa a exposição do funcionamento dos setores da Faculdade? 

4- A missão tem como finalidade materializar a essência e o propósito da Instituição. Como você 

avalia o seu conhecimento com relação à missão institucional? 

5- Como você avalia as melhorias promovidas pela instituição buscando o bem estar dos seus 

docentes, discentes e colaboradores? 

6- Como você avalia as palestras e painéis ofertados pela instituição em relação ao seu crescimento 

profissional? 

7- Qual sua avaliação das ações de Responsabilidade Social promovidas pela FAMED através de seus 

eventos? 

8- Como você avalia o currículo do curso em relação ao atendimento das às demandas sociais e às 

necessidades individuais de seus alunos? 

9- Como você avalia as estratégias de comunicação da Faculdade? 

10- Em relação aos recursos utilizados pela Faculdade para comunicar atividades e eventos? 

11- Qual a sua avaliação a respeito das ações que a Faculdade proporcionou no sentido do processo 

de ensino-aprendizagem? 

12- Como vocês avalia as tecnologias utilizadas neste processo? 

13- Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria e prática)? 

14- Adequação do curso em relação às suas expectativas? 

15- Organização do currículo? 

16- Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos (teoria e prática)? 

17- Cumprimento dos conteúdos propostos? 

18- Domínio dos conteúdos abordados? 

19- Metodologias de ensino utilizadas? 

20- Postura ética? 

21- Pontualidade / Assiduidade? 

22- Relacionamento com a turma? 

23- Apresentação do plano de ensino? 

24- Atendimento e relacionamento com os estudantes? 
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25- Orientações em questões pedagógicas? 

26- Agilidade e efetividade nas respostas e solicitações? 

27- Processo de matrícula e rematrícula? 

28- Comunicação com a Direção da Faculdade? 

29- Secretaria Acadêmica (cordialidade e agilidade)? 

30- Administrativo/Financeiro (cordialidade e agilidade)? 

31- Qual a sua percepção em relação ao número de funcionários técnico-administrativos em cada 

setor da instituição é suficiente para responder aos objetivos e funções da instituição? 

32- Qual sua avaliação sobre se os funcionários são solícitos o responder a uma demanda do aluno? 

33- Como você avalia os processos internos em relação à área Acadêmica da Instituição? 

34- Como você avalia os processos internos em relação à área Acadêmica da Instituição? 

35- Qual a sua percepção sobre a eficiência da aplicação dos recursos financeiros da Instituição? 

36- Atualização do acervo disponível? 

37- Atendimento? 

38- Serviços de reservas e renovações? 

39- Recursos de informática (laboratórios, software, conexão wi-fi e acesso a informação)? 

40- Acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD)? 

41- Segurança? 

42- Ambiente escolar (conforto, limpeza, conservação, climatização e sinalização interna)? 

43- Comunicação interna e externa (regimento, manual do aluno, site)? 

44- Imagem externa do curso de graduação? 

45- Imagem externa dos cursos de pós-graduação? 

 

 

 


